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Európai Számvevőszék: Örvendetesek az uniós finanszírozást a 
jogállamiság érvényesüléséhez kötő tervek, de jobban ki kellene 
dolgozni a kritériumokat és meg kellene erősíteni a biztosítékok 
rendszerét 

Az Európai Számvevőszék által ma közzétett vélemény szerint az uniós programok kedvezményezettjeinek 
jobb kritériumokra és erősebb biztosítékokra lenne szükségük az Európai Bizottság azon tervei kapcsán, 
amelyek csökkentenék az uniós finanszírozás mértékét, amennyiben egy ország nem érvényesíti 
maradéktalanul a jogállamiság elvét. 

A számvevők üdvözlik a kezdeményezést, amely célja az uniós költségvetés védelme a jogállamisággal 
kapcsolatos rendszerszintű hiányosságokkal szemben, mivel azok hátrányosan befolyásolhatják az uniós 
pénzgazdálkodás és finanszírozás eredményességét. Következtetésükben rámutatnak, hogy a javasolt 
mechanizmus a jelenleginél konkrétabb célkitűzéseket, hatókört és intézkedéseket tartalmaz, és gyorsabban 
alkalmazható. Mindamellett azt javasolják, hogy a Bizottság egyértelműen tüntesse fel az általa követendő 
iránymutatások forrását, valamint pontosabban határozza meg a kritériumokat, az eljárásokat és az intézkedések 
hatókörét. 

A Bizottság az Európai Parlament kérésére dolgozta ki e rendeletjavaslatát, amelynek tárgya az Unió 
költségvetésének védelme a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok 
esetén. Az „általánossá vált hiányosságok” között lehet a bíróság függetlenségének veszélyeztetése, a 
közigazgatási szervek – többek között a bűnüldöző hatóságok – által hozott önkényes vagy jogszerűtlen 
határozatok megelőzésének, kijavításának és szankcionálásának elmulasztása, a jogorvoslati lehetőségek 
rendelkezésre állásának és hatékonyságának korlátozása, valamint a jogsértések hatékony kivizsgálásának, 
büntetőeljárás alá vonásának vagy szankcionálásának korlátozása. 

„Az Unió Számvevőszékeként feladatunk az adófizetők pénzének védelme. Üdvözöljük a javaslat célját, mert 
szükség van egy olyan mechanizmusra, amely megóvja az uniós költségvetést az ilyen esetekben – jelentette ki 
Annemie Turtelboom, a véleményért felelős számvevőszéki tag. – Mindamellett érdemes javítani egyes 
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elemein, annál is inkább, mivel a jelenlegi körülmények között különösen fontos, hogy az intézkedések 
egyértelmű és konkrét kritériumokon alapuljanak.”  

A számvevők megjegyzik, hogy a javaslat nem határozza meg pontosan, milyen forrásból veszi majd a Bizottság 
az értékeléseihez használandó iránymutatásokat, holott szerintük ez fokozná a javasolt mechanizmus 
átláthatóságát, nyomonkövethetőségét és ellenőrizhetőségét. Ezen túlmenően a rendelettervezet értelmében az 
állami szervek az uniós források megkurtítása esetén is kötelesek lennének végrehajtani az uniós programokat, a 
számvevők azonban rámutatnak, hogy a javaslat nem rendelkezik arról, hogyan kellene ezt biztosítani. 

A javaslat előírja, hogy a Bizottságnak az arányosság elvét tiszteletben tartva kell eljárnia. Nem határoz meg 
azonban pontos kritériumokat a fontos, mérföldkövet képező döntések meghozatalához, például az eljárás 
megindításához és az intézkedések hatókörének meghatározásához, ami nem segíti elő a rendelkezések 
következetes alkalmazását. 

Végül amennyiben nemzeti forrásokat használnak fel a felfüggesztett vagy csökkentett uniós források helyett, 
illetve azok kiegészítésére, azokat az adott tagállam nemzeti költségvetéséből kell előteremteni, ami – különösen 
nagyobb összegű felfüggesztés vagy csökkentés esetén – komoly költségvetési vonzattal jár a tagállam számára. 

A számvevők javasolják, hogy az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa kérje fel a Bizottságot a 
következőkre: 
 
• állapítson meg egyértelmű és konkrét kritériumokat annak megítélésére, hogy mi minősül általánossá vált 

hiányosságnak a jogállamiság terén, illetve az intézkedések hatókörének meghatározására; 
 

• határozza meg, milyen tényezők alapján kell megállapítani az egyes tagállamokra vonatkozó határidőket, és 
adott esetben írjon elő ilyen határidőket a Bizottság számára is; 

 
• szemléltesse, hogyan biztosítja a végső kedvezményezettek jogos érdekeinek érvényesülését; 
 
• a javasolni tervezett intézkedésekre irányuló döntése során értékelje, hogy az uniós finanszírozás 

csökkentése milyen vonzatokkal járhat a nemzeti költségvetésre nézve; 
 
• pontosítsa az Európai Ügyészségre irányuló rendelkezéseket. 
 

A szerkesztők figyelmébe 

Az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezési gyakorlata, valamint az Európa Tanács által 
összeállított – különösen a Velencei Bizottság szakismeretére építő – dokumentumok útmutatást nyújtanak az 
Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke értelmében az Unió közös értékének minősülő jogállamiság lényegi 
jelentését illetően. 

Az elvek közé tartozik a törvényesség (ami az átlátható, elszámoltatható, demokratikus és pluralista 
törvényhozási eljárást hordozza magában), a jogbiztonság, a végrehajtó hatalom önkényességének tilalma, a 
bíróságok függetlensége és pártatlansága, a hatékony bírósági felülvizsgálat (beleértve az alapvető jogok 
tiszteletben tartását) és a törvény előtti egyenlőség. 

Az Európai Számvevőszék pénzügyi hatással járó – új vagy felülvizsgált – jogszabályokra irányuló javaslatok 
véleményezésével is hozzájárul az uniós pénzgazdálkodás javításához. E véleményeket a jogalkotó hatóságok – 
az Európai Parlament és a Tanács – felhasználják munkájuk során. 
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A tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió 
költségvetésének védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, 2018. május 2-i javaslatról 
szóló, 1/2018. sz. számvevőszéki vélemény jelenleg angol nyelven érhető el az Európai Számvevőszék honlapján 
(eca.europa.eu); idővel a többi nyelvi változat közzétételére is sor kerül majd. 
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